FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea cursului: Limba străină (franceză) 5
Codul cursului în planul de studii: G.05.O.041
(infanterie, artilerie, comunicații și informatică)
Catedra responsabilă de curs: Catedra științe
Nivelul calificării 6 ISCED:
Domeniul de formare profesională: 1031 Ştiinţe
umanistice și limbi moderne
militare
Titular/Responsabil de curs: Olesea Nicolaescu, asistent
Specialitatea : Infanterie; Artilerie; Transmisiuni
universitar
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
În ultimele decenii importanţa limbii franceze pentru militari este intr-o creştere continuă ca urmare a sporirii şi
extinderii zonelor de conflict armat, a necesitaţii implicării forţelor de menţinere a păcii şi asistenţa umanitara sub
supravegherea NATO sau UE. Din acest considerent limba franceza este una din limbile de cooperare între militarii de
diferite naţiuni.
Cursul include necesităţile lingvistice de bază a unui student militar: comunicarea orală cotidiană, exprimarea
problemelor, expunerea sugestiilor, adresarea corectă către superiori si subordonaţi, achiziţionarea abilitaţilor necesare
de comunicare pentru a fi capabili sa folosească radioul, să se orienteze pe hartă, să asiste la reuniuni si întruniri
importante.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţele studenţilor militari la disciplina dată se definesc în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini.
Studenţii vor dobândi deprinderile teoretice si practice necesare desfăşurării activităţilor specifice in limba franceza
Scopul cursului: familiarizarea cu noţiunile lingvistice generale privind intelegerea si producerea orală și scrisă pe
teme vizînd aspecte din viața cotidiană, însușirea terminologiei militare, formarea deprinderii de a citi literatura de
specialitate, de a selecta informația necesară, de a interpretra și a formula în baza textului citit sau a scvenței audiate,
propriile enunțuri.
Obiectivele cursului
La nivel de cunoastere:
 să asimileze noțiunile ce țin de terminologia militară;
 să înţeleagă ideile principale a unei discuţii sau prezentări legate de tematica profesiei sale;
 să înţeleagă fraze familiale legate de necesităţile zilnice pentru supravieţuire;
La nivel de aplicare:
 să menţină conversaţii scurte prin întrebări si răspunsuri;
 să participe la luare de decizii obiective, justificate, suportate de opinii în limba franceză.
 sa caracterizeze armate şi tehnici militare de circulaţie naţională şi internaţională din diverse
perspective;
 sa citească uşor texte autentice care pot include descrieri de persoane, locuri si obiecte;
 să scrie corespondentă formală şi documente pe tematica profesională militară.
La nivel de integrare
 să fie motivați de studiul limbii şi a vocabularului specific domeniului militar;
 să-și dezvolte abilităţi de-a interacţiona şi comunica in această limbă;
 să acţioneze autonom şi creativ in diverse situaţii de viaţă;
 să manifeste o gândire critică şi să dea dovadă de o responsabilitate înaltă;
să-și creeze o viziune de ansamblu asupra sistemului militar francez.
Finalități de studii ale cursului
În contextul evaluării curriculare, vor fi aplicate toate tipurile de evaluare: iniţială, formativă, curentă şi sumativă/finală.
Evaluarea nivelului de cunoştinţe, acumulate de studenţi în cadrul cursului, a gradului de accesibilitate şi actualitate a
conţinutului cursului, se va face în două etape: evaluarea curentă (la sfârşitul fiecărei teme în cadrul seminarelor) şi
evaluarea finală (la sfârşitul semestrului).

Condiţii prerechizit: nu sunt
Teme de bază:
Unité 1. Une situation conflictuelle
1.Une mission importante
2. Les missions d’une section
3. Des derniers préparatifs
4. Le repas du guerrier
5. Opération réussie!
6. L’art du camouflage
7. Médias.com
8. Débat média
Unité. 2. Le maintien de la paix
9.Opération maintien de la paix
10.L’ONU en bref!
11. Mines et déminage
12.La convention d’Ottawa
13. L’aide aux populations
14. Pays et leurs fiches techniques
15. Quartier libre : A vos souhaits!
Strategii de predare-învăţare: lecții practice, lucrări individuale, consultaţii.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea unei reviste de presa etc. Nota
finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al studentului
pe parcursul semestrului (20%).
Bibliografie selectivă:

1. Alter Ego (manuel et cahier d’exercice), édition Hachette 2006
2. En avant (manuel et cahier d’exercice), édition PEFC 2012
3. Communication progressive du français. Editions Clé international 2004
4. Grammaire progressive du français. Editions Clé international 2001
5. Vocabulaire progressif du français. Editions Clé international 2003
6. Armées d’aujourd’hui (revue française pour les militaires)
7. www. tv5monde.com (apprendre la langue française)
8. www.rfi.fr / langue française
9. www.rts.ch /géopolitis
10. www.wikipedia.org
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